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مرزوق الغامن يهنئ الو 
الدميقراطية بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن امس 
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس األمة في جمهورية 
الو الدميقراطية الشعبية اكسايسومفون فومفايهان، 

مرزوق الغامنوذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق اخلليفة يسأل عن اخلدمات واملرافق 
واملستشفيات في «غرب عبداهللا املبارك»

بعد لقائــه مبجموعة من 
أهالي منطقة غــرب عبداهللا 
املبارك تقــدم النائب مرزوق 
اخلليفة بأســئلة إلــى وزراء 
التربية د.علي املضف، والصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح، 
ووزير األشغال العامة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس، والكهربــاء واملــاء 
والطاقــة املتجــددة ووزيــر 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي، 

ملتابعة نواقص املنطقة.
ونص السؤال األول املوجه 
إلى وزير التربية على: ملا كانت 
منطقة غرب عبداهللا املبارك 
من املناطق النموذجية وحديثة 
اإلنشــاء، وقــد بــدأ كثير من 
املواطنني بالسكن في منازلهم، 
وحيــث ان مبانــي املــدارس 
بجميــع مراحلهــا أصبحــت 

وقــال في مقدمة الســؤال 
الثانــي املوجــه إلــى وزيــر 
الصحــة: إنه ملا كانت منطقة 
غــرب عبــداهللا املبــارك من 
النموذجية وحديثة  املناطق 
اإلنشــاء، وقــد بــدأ كثير من 
املواطنني بالسكن في منازلهم، 
وحيــث ان جميــع مبانــي 
املستوصفات الطبية جاهزة 

الستقبال األهالي. 
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
املجمعــات  عــدد  كــم   -
واملستوصفات الطبية اجلاهزة 
الستقبال أهالي املنطقة؟ ومتى 
سيتم افتتاح املستوصفات؟ 
يرجى حتديد تاريخ استقبال 

األهالي.
وقــال في مقدمة الســؤال 
الثالــث املوجــه إلــى وزيــر 
ووزيــر  العامــة  األشــغال 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 

سيتم ذلك؟ وإذا كان اجلواب 
بالنفي فما ســبب عدم ربطه 

باملنطقة؟
وقال في نص السؤال الرابع 
املوجــه إلــى وزيــر الكهرباء 
واملاء: ملــا كانت منطقة غرب 
عبداهللا املبــارك من املناطق 
النموذجية وحديثة اإلنشاء، 
وقــد بدأ كثير مــن املواطنني 
بالســكن فــي منازلهــم، إال 
أن املنطقــة تنقصهــا إنــارة 
الشــوارع.  وطالــب تزويده 

وإفادته باآلتي:
- هــل مت طــرح مناقصــة 
لتركيــب أعمدة اإلنــارة؟ إذا 
كان اجلــواب باإليجاب فمتى 
مت طــرح املناقصة؟ مع بيان 
قيمتها املالية، ومــدة العقد، 
وإذا كان اجلــواب بالنفــي ما 

سبب عدم طرحها؟
- متى ســيتم تركيب أعمدة 

اإلنارة للمنطقة؟

وتكنولوجيا املعلومات: تعد 
منطقــة عبداهللا املبــارك من 
النموذجية وحديثة  املناطق 
اإلنشــاء، وقــد بــدأ كثير من 
املواطنني بالسكن في منازلهم، 
إال أن أهالــي املنطقة يعانون 
من الدخول واخلروج من وإلى 
منازلهم عن طريق دوار شبرة 
اخلضار مما يســبب ازدحاما 
شديدا في أوقات الذروة، وملا 
كان هنالــك تطوير مشــروع 
الدائــري (٦٫٥) فــي مرحلته 
األولى من نقطة البداية ليمتد 
مسافة ما يقارب كيلومترا أو 
أقل من ذلك باجتــاه املنطقة 
ليربطهــا بالدائــري وذلــك 
الدخــول  لتســهيل عمليــة 
واخلــروج.  وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
- هل هنالك توجه لربط طريق 
الدائــري (٦٫٥) باملنطقة؟ إذا 
كان اجلــواب باإليجاب فمتى 

استفسر عن إجناز املجمعات واملدارس

مرزوق اخلليفة

جاهزة الستقبال الطلبة. 
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:
- كم عــدد مــدارس املنطقة 
بجميــع مراحلهــا التعليمية 

اجلاهزة الستقبال الطلبة؟
- متى سيتم افتتاح مدارس 
املنطقة؟ يرجى حتديد تاريخ 

استقبال الطلبة.

هشام الصالح يقترح تطوير جميع محطات 
انتظار الباصات بالتنسيق مع الشركات العاملة

تقــدم النائــب د.هشــام 
الصالح باقتراح برغبة قال 
في مقدمته: ال تعكس وضعية 
النقل اجلماعي في الكويت في 
كثير مــن مظاهرها املجهود 
املبــذول لتطويــر خدمــات 
النقــل العام فهنــاك قصور 
على أكثــر من صعيد وجب 
حتديــد اجلهات املســؤولة 
عنــه التي يقــع على كاهلها 
واجــب معاجلتــه باعتمــاد 
اخلطــط البديلــة التــي من 
شــأنها حتقيق االســتفادة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والبيئية املرجوة من خدمات 
هذا املرفق احليوي وتوفير 
الســالمة والراحة  شــروط 

والطمأنينة للركاب.
املظاهــر  أبــرز  ومــن 
الســلبية التي يشهدها هذا 
القطــاع احلالة املزرية التي 
توجد عليها محطات انتظار 
الباصات فهي ال تتوافر على 
أدنــى مواصفــات الســالمة 
واجلمالية وال تعير للركاب 
من مســتخدمي النقل العام 
اعتبارا إنسانيا فال هي تضمن 
وقايتهم من حر الصيف وال 

الكويت وذلك بالتنسيق مع 
الشركات العاملة في القطاع 
وتكليف شــركة النقل العام 
بإجناز املشروع مبواصفات 
عصريــة تضمــن الســالمة 
وشــروط الراحــة للــركاب 
وتضفــي اجلماليــة علــى 
العمراني احلضري،  املشهد 
للشــركات  الســماح  مــع 
املعنية باســتثمار واجهات 
تلك احملطــات في اإلعالنات 
الدعائيــة لتوظيف العوائد 
في أعمال الصيانة والتجديد 

بانتظام.

حمايتهم من برد الشتاء، كما 
أنهــا ال حتظى بــأي صيانة 
وتطويــر، فهــي ال تعدو أن 
تكون محطات بيافطة حديد 
مهترئــة مثبتــة على عمود 
متالش أو مظــالت حديدية 

بالية مبقاعد متالشية.
ونص االقتراح على اآلتي:
قيــام وزارة املواصــالت 
- عبر هيئة الطرق والنقل 
البــري - ووزارة شــؤون 
البلدية - عبر بلدية الكويت - 
بوضع برنامج لتطوير جميع 
محطات انتظار الباصات في 

تكليف شركة النقل العام بإجناز املشروع مبواصفات عصرية

د.هشام الصالح

عبداهللا املضف: كم عدد القضايا 
املرفوعة من «الفتوى والتشريع» ؟

علي القطان يطلب قرار «البترول»
للتكويت في عقود املقاولني

وجــه النائــب عبداهللا 
املضف ســؤاال إلــى وزير 
الدولة  اخلارجيــة وزيــر 
لشــؤون مجلــس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، 

نص على اآلتي:
هل اعتذرت إدارة الفتوى 
والتشريع عن عدم املشاركة 
في جلان مشــكلة بقرارات 
وزارية منذ عام ٢٠١٣؟ إذا 
كانــت اإلجابــة باإليجاب 
فيرجى تزويدي باألسباب.

كم عدد القضايا املرفوعة 
من إدارة الفتوى والتشــريع بنفســها أو 
بصفتها ممثلة للجهات الرســمية منذ عام 
٢٠١٣ حتــى ورود الســؤال؟ وكــم القيمة 
اإلجمالية للمطالبات املالية عن تلك القضايا؟ 
وكــم احملصل منها خلزينــة الدولة؟ وكم 
من املبالغ لم تدخل خزانة الدولة بســبب 
خسارة تلك القضايا؟ وما دور اإلدارة في 

استرداد تلك املبالغ؟
كم عــدد القضايا التي 
الفتــوى  إدارة  خســرتها 
والتشــريع املرفوعة على 
مؤسســات الدولــة والتي 
الفتــوى  إدارة  متثلهــا 
القضاء  أمــام  والتشــريع 
منذ عام ٢٠١٣ حتى تاريخ 
تقدمي السؤال؟ وكم التكلفة 
املالية علــى خزانة الدولة 
من خسارة تلك القضايا؟

كم عدد الفتاوى الواردة 
في إدارة الفتوى والتشريع 
منذ عام ٢٠١٣ حتى تاريخ تقدمي السؤال؟ 

وكم عدد الفتاوى التي رد عليها؟
 كــم عــدد الفتاوى الصــادرة من إدارة 
الفتوى والتشــريع واتضح عدم صحتها 
قانونيا من خالل صــدور أحكام قضائية 
تخالف تلك الفتــاوى منذ عام ٢٠١٣ حتى 

تاريخ ورود السؤال؟

وجــه النائــب د.علــي 
القطان ســؤاال إلــى وزير 
النفط وزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس عن خطة 
الكويتيني بنظام  توظيف 
عقود املقاولــني الذي يتم 
لــدى  بــه حاليــا  العمــل 
مؤسسة البترول الكويتية 
والشركات التابعة لها، لذا 
يرجــى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
-صورة ضوئية من الالئحة 
التنفيذيــة لقــرار مجلس 

إدارة مؤسســة البترول الكويتية بشــأن 
تكويــت العمالة الوطنيــة في نظام عقود 
املقاولني، مع شــرح مدى التزام املؤسسة 

والشركات التابعة لها بأحكام الالئحة.
- بيان الفرق بني عدد ونســبة التكويت 
والتكلفــة املالية قبل تطبيق نظام عقود 
املقاولني وبعد أن بدأ تطبيق هذا النظام، 
مع بيان االستفادة من تطبيق هذا النظام 
وانعكاساته على مؤسسة البترول الكويتية 

والشركات التابعة لها.
- ما اإلجراءات التي اتخذتها 
مؤسسة البترول الكويتية 
بهدف اســتقطاب وتأهيل 
العمالة الكويتية للعمل في 

القطاع النفطي اخلاص؟
- ما البرامج التخصصية 
التي يسعى إلى حتقيقها 
القطــاع النفطــي اخلاص 
في عقــود املقاولــني عبر 
مؤسسة البترول الكويتية 
إلحــالل العمالة الكويتية 
في األعمال النفطية محل 
العمالة األجنبية؟ مع حتديد التخصصات 
التدريبية والبرامــج التي تؤهل العمالة 

الوطنية للعمل بالشركات النفطية.
كما سأل النائب د.علي القطان عن التالي:
- كم  من املتوقع أن يصل عدد املؤهلني 
مــن العمالة الكويتية فــي التخصصات 
النفطيــة التي يحتاج إليهــا هذا القطاع 
خالل السنوات اخلمس املقبلة من خالل 

عقود املقاولني؟

عبداهللا املضف

د.علي القطان

عبدالعزيز الصقعبي: ما خطط «الداخلية» 
لتخفيف االزدحام املروري في الطرق؟

وجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبــي وزير الداخلية 
الشــيخ ثامر العلــي جاء 

كالتالي:
تشهد الكويت في اآلونة 
األخيــرة عــودة االزدحام 
الشــوارع  املــروري فــي 
بالتزامن مع عودة املدارس 
واجلامعــات. لــذا يرجــى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
أعــداد  حــول  بيــان   -١
املركبات املســجلة سنويا 
باســم الكويتيــني وغيــر 

الكويتيني منذ عام ٢٠٠٦ حتى تاريخ ورود 
هــذا الســؤال وفقا لنوع املركبة (ســيارة 

خاصــة، ســيارة أجــرة، 
ســيارة نقل عام للركاب، 
سيارة نقل خاص للركاب، 
ســيارة ســياحية، سيارة 
نقل مشــترك، سيارة نقل 
عام لألشياء واحليوانات، 
سيارة نقل خاص، سيارة 

ذات استعمال خاص).
٢- بيان حول أعداد رخص 
القيادة املســجلة ســنويا 
للكويتيني وغير الكويتيني 
منذ عام ٢٠٠٦ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٣- ما اخلطط التي وضعتها وزارة الداخلية 

لتخفيف االزدحام املروري في الطرق؟

د.عبدالعزيز الصقعبي

محمد احلويلة: ما أسباب عدم صرف رواتب 
وحقوق العاملني في جهاز حماية املنافسة؟

وجــه النائــب د.محمــد 
احلويلة ســؤاال إلــى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
خليفة حمادة، حول األسباب 
التي تســتند إليهــا الوزارة 
لعدم صرف رواتب وحقوق 
العاملــني في جهــاز حماية 

املنافسة. 
ونص السؤال على ما يلي:
صــدر القانــون رقم ٧٢ 
لسنة ٢٠٢٠ في شان حماية 
املنافســة متضمنــة أحكام 
الهيكلي وشــؤون  التنظيم 
املالية  العاملــني واللوائــح 
بإسناد االختصاص بإصدارها 
إلى رئيس إدارة جهاز حماية 
املنافسة وفقا للبند (٦) من 
املــادة رقم (١٨) من القانون 
والذي ينص علــى «إصدار 
اللوائــح املاليــة واإلداريــة 
لشــؤون املوظفــني باجلهاز 
في إطار االعتمــادات املالية 
املقــررة، مــن دون التقيــد 
بأحكام قانون ونظام اخلدمة 

املدنية».
واســتنادا إلــى صــدور 
الالئحة املشار إليها وجدول 
املرتبات املدرج بها، واملبالغ 
احملددة بها اعتمادا على املبالغ 
امليزانية  املقدرة مبشــروع 
املقــدم لــوزارة املاليــة بعد 
طلبهــا تخفيضــه، وافقــت 
وزارة املالية على مشــروع 
امليزانية واعتمد من مجلس 
الوزراء في ظــل التعليمات 
امليزانية  اخلاصة بترشــيد 
للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وصدر بها 
القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ في 
شأن ربط ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة 

املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وعلى الرغــم من صدور 
قانون اعتمــاد امليزانية مبا 
فيهــا جدول املرتبات جاءت 
املطالبات املتبادلة بني وزارة 
املاليــة واجلهاز باالعتراض 
على جدول املرتبات ووضع 
قيد وشــروط على الصرف 
من الرواتب بدعوى املغاالة 
في تقديرها ومــن ثم وقف 

واملوافقــة عليه مــن وزارة 
الــوزراء  املاليــة ومجلــس 
قبل إصدار مرســوم إحالته 
للسلطة التشريعية، ال يجوز 
تعديلــه إضافة أو حذفا في 
امليزانية احلالية التي يجب 
أن يجري الصــرف وفقا ملا 

جاء بها.
٣- ال سند أو محاجة ملا 
ورد من اعتراضــات وزارة 
املاليــة باختصاصهــا وفقا 
ألحكام املادتني (١٧)، و(٢٠) 
من املرسوم بالقانون املشار 
إليــه حيث إنــه ال يجوز أن 
تطلب التعديل على اللوائح 
املاليــة واإلدارية خصوصا 
بعد املوافقة على االعتمادات 
املالية بقانون ربط امليزانية، 
كمــا ال يجوز طلــب توجيه 
اجلهاز بالصرف على النحو 
الوارد مبيزانية العام السابق 
مع تســويتها مــع ميزانية 
العــام احلالــي ملا فــي ذلك 
من مخالفــات لقواعد تنفيذ 
امليزانيــة، بل ويصيب عمل 
اجلهاز عن تأدية مهامه وسداد 

مرتبات العاملني فيه.
وإزاء مــا ســبق كله من 
مواقف من الوزارة ومسؤولي 
اجلهاز بعد تقرير استقالليته 
ماليا وإداريا، فإنه من املالئم 
معرفة األسباب واإلجراءات 
التي أدت إلى املوقف املتأزم 
بــني وزارة املاليــة وجهــاز 
حماية املنافســة وإجراءات 
الــوزارة فــي شــأن حســم 
اخلــالف ومتكني اجلهاز من 
أداء مهامه حفاظا للمال العام 

ورعاية للصالح العام.
وملــا كان جلهــاز حمايــة 
رقابيــة  أهميــة  املنافســة 
النهــوض  واقتصاديــة فــي 
الوطنــي ودعــم  باالقتصــاد 
املنافسة واالستثمار بالدولة، 
وعليــه فــإن املهــام املنوطــة 
باجلهــاز تتطلب اســتقطاب 
وتعزيــز اجلهــاز بالكــوادر 
البشرية الوطنية ذات اخلبرة 
التســرب  والفنــادق، ومنــع 
الوظيفي للكفاءات التي دربها 
اجلهــاز، فــكان ينبغــي منح 

واحلســاب اخلتامــي، تلــزم 
وزير املالية بإصدار التعاميم 
اخلاصــة بتنفيــذ امليزانيــة 
علــى نحــو يضمــن مطابقة 
هذا التنفيــذ ألحكام القوانني 
واللوائــح، أي تتوافــق تلك 
التعاميــم مع القانــون ال أن 
القانوني  تخالفه، فما السند 
ملخالفة وزارة املالية ذلك وعدم 
صرف االعتمادات املقررة في 
القانــون ووضع قيــود على 

امليزانية؟
٥- هل اســتناد الــوزارة في 
إجراءاتهــا املقيــدة مليزانيــة 
اجلهــاز طبقا ألحــكام املادة 
(٢٠) من املرســوم بالقانون 
رقم (٣١) لســنة ١٩٧٨ املشار 
إليه جاء وفق صحيح تفسير 

املادة املشار إليها؟
٦- ما تفسير الوزارة لالستناد 
إلى املادتني املشــار إليهما في 
غيــر احلــاالت احملــددة بهما 
االعتمــاد  اســتخدام  وهــي 
أو تنفــذ التعليمــات املرفقة 
بقانون امليزانيــة أو الواردة 
فــي جداولها؟ ومــا مبرراتها 
لعــدم املوافقة علــى تطبيق 
اجلــداول اخلاصــة مبرتبات 
ومزايا العاملني في اجلهاز كما 
وردت بامليزانية املعتمدة للعام 

٢٠٢٢/٢٠٢١؟
الــوزارة  ٧- مــا إجــراءات 
حلســم اخلالف بني رؤى كل 
من الــوزارة واجلهاز لتدارك 
تأخيــر قيام اجلهــاز مبهامه 
وصرف مســتحقات العاملني 

كما ورد في امليزانية؟
٨- ملــاذا لــم تبادر الــوزارة 
بالتنسيق مع مسؤولي اجلهاز 
حلسم اخلالف رعاية للصالح 
العام؟ على أن تكون اإلجابة 
مزودة مبا قد يتطلبه البيان 
من إيضاح معــزز بالقوانني 
املنظمــة لتنفيــذ  واللوائــح 

امليزانية.
٩- ما أســباب عدم اعتراض 
أو تعقيبهــا علــى  الــوزارة 
مشروع امليزانية عند دراسته 
وقبــل عرضــه علــى مجلس 
الوزراء أو إقرار قانونها بأي 
من املبررات التي تثيرها اآلن؟

موظفي اجلهاز مميزات وحوافز 
إضافيــة، وذلــك لتحصــني 
املوظفني من اإلغراءات املالية 
لرقابتهم على مؤسسات مالية 
واقتصادية كبيرة، باإلضافة 
إلى وجود حظر على املوظفني 
من ناحية العمل لدى األشخاص 

الذين يخضعون للفحص.
وحيث إنه حتى تاريخه 
لم يتمكن اجلهاز من مصرف 
الرواتب اخلاصة باملوظفني، 
وفق الالئحة املقررة، وحيث 
إن ذلك يترتــب عليه غياب 
العدالة بني اجلهات الرقابية 
ووقوع ضرر نفسي ومعنوي 

كبير على العاملني.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما األســباب التي تستند 
إليهــا الــوزارة لعــدم صرف 
رواتــب وحقوق العاملني في 
جهاز حماية املنافسة وفقا ملا 
أدرج في اعتمادات القانون رقم 
٥ لســنة ٢٠٢١ بربط ميزانية 
الوزارات واإلدارات احلكومية؟
٢- مــا إجراءات الــوزارة في 
التقيد بأحكام قانون امليزانية 
مبــا ال يجــوز التعديــل فيها 
باحلــذف أو اإلضافة ســواء 
بــاألداة  شــروط أو قيــد إال 
الدستورية ذاتها وهي التعديل 

التشريعي لها؟
٣- هــل طلبــت الــوزارة من 
اجلهاز تنفيــذ امليزانية لهذا 
العام على النحــو الذي جاء 
في امليزانية السابقة؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فهل يجوز 
توجيه اجلهاز بالصرف على 
النحو الــوارد فــي امليزانية 
الســابقة للعــام ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
خصوصا فيما يتعلق بالباب 
األول (تعويضات العاملني)، 
مــع وجود اعتمــاد مبيزانية 
العــام ٢٠٢٢/٢٠٢١؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بالسند القانوني أو 

الالئحي لهذا الطلب.
٤- ملــا كانت املــادة (١٧) من 
القانــون رقــم (٣١) لســنة 
١٩٧٨ بقواعد إعداد امليزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها 

سأل عن أسباب عدم اعتراض الوزارة أو تعقيبها على مشروع امليزانية

د.محمد احلويلة

صرف مرتبات العاملني قبل 
تخفيضها على الرغم من أنه 
ســبق تخفيضها قبل إقرار 
امليزانية مبا ســيتوافق مع 
تعليمات الترشيد الصادرة 

من مجلس الوزراء.
واستندت الوزارة إلى عدد 
من املبررات التي ارتكزت على 
أحكام املادتــني (١٧) و(٢٠) 
من املرسوم بالقانون رقم ٣١ 
لســنة ١٩٧٨ في شأن قواعد 
العامــة  امليزانيــات  إعــداد 
والرقابــة علــى تنفيذهــا 
واحلســاب اخلتامي بطلب 
الرواتــب علــى  تخفيــض 
أســاس مقارنتهــا برواتــب 
اجلهات األخرى، وعلى الرغم 
من اعتمــاد امليزانية وبنود 

األعمال املدرجة بها.
وبالنظر إلى ما جنم عن 
هذا املوقف من وزارة املالية، 
وما استندت إليه من أحكام 
أو مبررات وأيا كان سندها 
فقد جاءت مخالفة للميادين 
الدستورية والقانونية وهي:
أحــكام  تنفيــذ  ١- يجــب 
امليزانية وفقا للقانون الصادر 
بها وكما أدرج به دون تعديل، 
ومــن ثــم ال يجــوز إضافة 
شــرط أو وضع قيــد عليها 
إال باألداة الدســتورية ذاتها 

وهي القانون.
٢- إذا ارتكــز األمــر علــى 
تقييــم الرواتــب للعاملــني 
رغــم تخفيضهــا أكثــر من 
مرة قبــل اعتمــاد امليزانية 
واعتماد احلالي منها بقانون 
امليزانية والســابق دراسته 

ما إجراءات الوزارة حلسم اخلالف بينها وبني اجلهاز لتدارك تأخير قيام صرف مستحقات العاملني كما ورد في امليزانية؟
ملاذا لم تبادر الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي اجلهاز حلسم اخلالف رعاية للصالح العام مع إرفاق ما يوضح اإلجابة؟

حمد روح الدين: إعفاء أهالي 
«خيطان اجلنوبي» من قيمة األراضي

قدم النائب د.حمد روح 
الدين اقتراحــا برغبة في 
شــأن إعفاء أهالي منطقة 
خيطان اجلنوبي من حتمل 
قيمة األراضي املمنوحة لهم 
علــى أن يتحملوا تكاليف 
إزالــة األنقــاض، قــال في 

مقدمته ما يأتي:
مت اإلعــالن فــي عــام 
٢٠١٧ عن تخصيص أراض 
للمواطنــني فــي منطقــة 
خيطــان اجلنوبي، وحتى 
تاريخ هذا االقتراح لم يتم 

تسليم أهالي املنطقة أذونات البناء، ومنى 
إلى علمنا أن سبب التأخير هو وجود أنقاض 

على األراضــي املخصصة 
لهم ما يستدعي إزالتها قبل 
تسليمهم أذونات البناء، وملا 
كان ذلك سيتسبب مبزيد 
من التأخير ويلحق الضرر 
الذين  القســائم  بأصحاب 
طال انتظارهم قرابة خمس 
ســنوات، ونــص االقتراح 

على ما يلي:
إعفــاء أهالــي منطقــة 
خيطان اجلنوبي من حتمل 
قيمــة األراضــي املمنوحة 
لهم والبالغة ١٥٠٠٠ دينار 
كويتي على أن يتحمل كل مواطن تكاليف 

إزالة األنقاض التي تخص قسيمته.

د.حمد روح الدين

البالغة ١٥٠٠٠ دينار كويتي

طلب بياناً حول أعداد رخص القيادة

استفسر عن البرامج التخصصية

منذ عام ٢٠١٣ حتى اآلن


